ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 11.02.2020 o 18:00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh kultúrnych akcií na rok 2020
Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie o 18:03 a konštatoval, že zasadnutia sa
zúčastnilo 8 z 9 členov a je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o schválení programu zasadnutia:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil predseda komisie:

Mariána Kozáka

Za overovateľov zápisnice:

Renátu Orosovú a Martinu Mikovú

Hlasovanie o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 3 – Návrh kultúrnych akcií na rok 2020
Na základe žiadosti členov komisie bol na zasadnutie prizvaný aj starosta obce Jozef Mačo.
Starosta predstavil plán kultúrnych akcií, ktoré plánuje organizovať v roku 2020. Každé
podujatie starosta okomentoval a priblížil nám, ako by malo dané podujatie prebiehať.
Predseda komisie sa pýtal starostu na finančné krytie daných akcií.

Renáta Orosová sa pýtala starostu, ako je to s postavením kultúrnej komisie, či má kultúrna
komisia zmysel. Navrhuje, aby sa urobil prienik medzi podujatiami, ktoré navrhla kultúrna
komisia a ktoré navrhol starosta.
Martina Miková navrhuje, aby každé podujatie organizoval niekto iný.
Karol Marcinko navrhuje, aby sa ku každému podujatiu napísalo, kto dané podujatie
organizuje.

Február – OŠFK, prípravné zápasy Dobczyce - doma/vonku (OŠFK)
Marec – Stolnotenisový turnaj veteránov (Vendelín Balčák, Jozef Lepák)
Marec – Turnaj pri príležitosti otvorenia multifunkčného ihriska (Ján Zimovčák, Karol
Marcinko)
Marec – Deň učiteľov (Jozef Mačo)
Apríl – Turnaj pri príležitosti otvorenia športového areálu za ZŠ – florbal (Jozef Mikloš, Jozef
Mačo)
Apríl – Upratovanie obce - Deň zeme (Jozef Mačo)
Jún – Deň rodičov a detí za ZŠ (Ján Zimovčák)
Jún – Deň detí na športovom areáli za Torysou s armádou SR (Jozef Mačo, Bibko)
Júl – Medzinárodný futbalový turnaj Stalowa Wola (Starí páni)
Júl – Šachový turnaj Dobczyce (Karol Marcinko)
Júl - august – Letné kino pre deti a pre starších 2x (Jozef Mačo)
Júl - august – Podvečer pri kaštieli 2x – (Ján Zimovčák)
Júl - august – Folklórny festival v Lúčke, Deň kroja v Banskej Bystrici (folklórny súbor)
August – Stolnotenisový turnaj seniorov z východného Slovenska (Vendelín Balčák, Jozef
Mačo)
August – Platený koncert v športovom areáli za Torysou 28.08.2020 (Jozef Mačo, kultúrna
komisia)
August – Deň obce v športovom areáli za Torysou 29.08.2020 (Jozef Mačo, kultúrna komisia)
September – Memoriál I. Koziaka (Peter Zborovjan)
September – Medzinárodný tenisový turnaj Dobczyce (Ľuboš Bernát)
September – Otvorenie materskej školy (materská škola)
Október – Mesiac úcty k starším (Jozef Mačo, Bibko)
November – Obecný ples 21.11.2020 (kultúrna komisia)

December – Okresný šachový turnaj (Karol Marcinko, Bibko)
December – Mikuláš (Jozef Mačo)
December – Vianočný koncert (Jozef Mačo)
December – Vianočná akadémia v ZŠ (základná škola)
December – Vianočné trhy za kaštieľom (Jozef Mačo, kultúrna komisia)
December – Futbalový turnaj žiakov (Starí páni)
December – Vianočná súťaž v streľbe (Peter Zborovjan)
December – Silvester (Jozef Mačo)

Hlasovanie o návrhu kultúrnych akcií na rok 2020:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 4 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 19:40 hodine.

Zapísal:

Marián Kozák

.......................................

Overovatelia: Renáta Orosová

........................................

Martina Miková

........................................

